
 

 T +421 2 572 04 501    E agentura@apvv.sk    W www.apvv.sk 

Mýtna 23 

P.O.BOX 839 04 

839 04  Bratislava 32 

ZÁZNAM 
zo 6. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (P APVV) 

zo dňa 14.09.2022 

 
 
Prítomní členovia: 
RNDr. Imrich Barák, DrSc.; prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.; Ing. Štefan Boháček, PhD.; Dr. h. c. Ing. 
Peter Fodrek, PhD., hosť. prof.; Ing. Mgr. Tibor Gregor; prof. Mgr. Martin Lysak, PhD., DSc.; Dr. Ing. 
Robert Mistrík; prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.; Mgr. Robert Ševčík, PhD. 
 
Ospravedlnení členovia: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.; doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., 
MPH; PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.; 
 
Riaditeľ APVV: JUDr. Stanislav Mydlo 
 
Tajomníčka predsedníctva: Ing. Alena Bokrošová 
 
 
Program zasadnutia: 

1) Predseda P APVV privítal členov P APVV a otvoril zasadnutie. 

2) Členovia P APVV schválili program zasadnutia. 

3) Členovia P APVV schválili záznam z 5. zasadnutia P APVV konaného dňa 28.06.2022. 

4) Riaditeľ APVV informoval o vykonaných úpravách v pripravovanej výzve VV 2022. P APVV po 
diskusii schválilo upravené znenie všeobecnej výzvy VV 2022 a jej vyhlásenie 26.09.2022 
(UZN 1). 
 

5) Riaditeľ APVV informoval o pripravovanej bilaterálnej výzve SK-FR 2022. Francúzska strana má 
záujem o pravidelné vyhlasovanie takejto výzvy. P APVV po diskusii schválilo znenie výzvy SK-
FR 2022 a jej vyhlásenie 03.10.2022 (UZN 2). 
 

6) Riaditeľ APVV informoval o pripravovanej multilaterálnej výzve DS-FR 2022 (Dunajská stratégia 
2022). Do zoskupenia krajín by mali pristúpiť ďalšie dve krajiny (Bulharsko a Čierna Hora), spolu 
by ich malo byť 7. Podpora na jeden projekt by sa mala odvíjať podľa počtu partnerov 
participujúcich na projekte a celkový alokovaný rozpočet na výzvu zo strany APVV by mal byť 
200 000,- €. Garantom výzvy je Rakúsko. Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je október 2022. 
 

7) Riaditeľ APVV informoval o bilaterálnej výzve s Čínskou ľudovou republikou. P APVV prerokovalo 
možnosti vyhlásenia výzvy. Vzhľadom na rozpočtové možnosti APVV sa P APVV zhodlo, že 
voľné finančné prostriedky budú poskytnuté prioritne na podporu mladých vedeckých 
pracovníkov. 
 

8) Riaditeľ APVV informoval o novom manuáli pre posudzovateľov, ktorý bol zatiaľ v APVV 
v spolupráci s jednotlivými odborovými radami vypracovaný pre projekty základného výskumu. Aj 
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vzhľadom na nárast počtu posudkov, v zmysle novely zákona 172/2005 Z.z. z pôvodných 2 na 3 
posudky na jednu žiadosť, je potrebné, aby boli posudzovatelia dostatočne oboznámení 
s procesom hodnotenia. P APVV podporilo túto aktivitu a súhlasilo s vypracovaním manuálu aj 
pre žiadosti aplikovaného výskumu a vývoja. 
 

9) Predseda P APVV informoval členov, že z dôvodu pracovnej vyťaženosti bol nútený vzdať sa 
členstva v Rade pre periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti MŠVVaŠ SR a navrhuje nominovať doktora Boháčeka. Profesor Bátora ako predseda 
uvedenej rady informoval o doterajšej činnosti rady. P APVV hlasovaním schválilo nomináciu 
doktora Boháčeka (UZN 3). 
 

10) Riaditeľ APVV informoval o Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií a Akčnom pláne 
k národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií. Pán inžinier Gregor si naštudoval uvedený 
materiál a vyjadril nespokojnosť s jeho spracovaním a štruktúrou, chýbajú v ňom dôležité časti, 
ktoré by mala obsahovať každá stratégia ako napríklad SWOT analýza, či vízia smerovania. 
Rovnaký názor vyjadrili aj ďalší členovia P APVV. Predseda P APVV prejavil záujem o tejto veci 
rokovať s predsedom Vlády SR a odovzdať mu tieto informácie, ale doteraz sa mu to žiaľ 
nepodarilo. Pán inžinier Gregor poslal na Úrad vlády SR podrobné pripomienky a výhrady 
k materiálu, ktoré budú zaslané všetkým členom P APVV. P APVV sa zhodlo, že by malo 
spoločne reagovať a zaslať pripomienky Úradu vlády SR.  
 
Riaditeľ APVV na základe požiadavky pána Štátneho tajomníka Paulisa predniesol návrh 
MŠVVaŠ SR, aby sa P APVV do budúcna zaoberalo možnosťou spolupráce, prípadne prechodu 
niektorých činností do APVV (napr. partnerstvá, VEGA, KEGA, stimuly). 
 
Riaditeľ APVV predniesol návrh na mierne navýšenie odmien odborných orgánov APVV v roku 
2023 z dôvodu inflácie zo súčasných 20 €/hod. na 22 €/hod. P APVV návrh schválilo. 
 
Predseda APVV informoval o liste Ministerstva obrany SR, ktorým ho oslovilo so žiadosťou 
o nomináciu nezávislého pozorovateľa do komisie na vyhodnotenie žiadostí a poskytnutie dotácií. 
Predseda P APVV požiadal členov P APVV o zaslanie návrhov možných nominantov – 
nezávislých pozorovateľov do uvedenej komisie. 
 
Doktor Barák navrhol zrealizovať stretnutie členov P APVV s predsedami odborových rád APVV, 
a informovať ich o doterajších krokoch P APVV a prediskutovať prípadné návrhy na zlepšenie 
procesov v APVV a následne tiež informovať verejnosť o činnosti APVV a o plánoch na najbližšie 
obdobie. P APVV súhlasilo s návrhom. 
 
Riaditeľ APVV informoval o implementácií nového číselníka odborov vedy a techniky v APVV. 

 
 
 
Uznesenia: 

UZN 1 Členovia P APVV schválili znenie všeobecnej výzvy VV 2022 a jej vyhlásenie 
26.09.2022. 
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UZN 2 Členovia P APVV schválili znenie výzvy SK-FR 2022 a jej vyhlásenie 03.10.2022 
 
UZN 3 Členovia P APVV schválili nomináciu doktora Boháčeka do Rady pre periodické 

hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti MŠVVaŠ SR 
 
 
 
 
 
   ........................................... 
Zapísala:   Ing. Alena Bokrošová 
   tajomníčka predsedníctva 
 
 
 
 
 
   ........................................... 
Schválil:  Dr. Ing. Robert Mistrík 
   predseda predsedníctva 
 
 
 
V Bratislave dňa 14.09.2022 


